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Podlascy  policjanci  otrzymali  edukacyjne  zestawy  „Autochodzik”  oraz  szkoleniowe  defibrylatory.  W
miniony  piątek  funkcjonariusze  i  pracownicy  Policji  szkolili  się  z  ich  obsługi  i  wykorzystania.
Wszystko  po  to,  by  mundurowi  mogli  jeszcze  skuteczniej  uczyć  dzieci  bezpieczeństwa  w  ruchu
drogowym  oraz  szkolić  innych  policjantów  i  mieszkańców  województwa  z  zasad  użycia  coraz
bardziej  już  dostępnych  urządzeń  ratujących  życie.

W  miniony  piątek  w  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w  Białymstoku  odbyło  się  szkolenie  policjantów  i  pracowników
Policji  województwa  podlaskiego  realizujących  na  co  dzień  zadania  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  w  ruchu
drogowym,  w  tym  także  bezpieczeństwa  najmłodszych.  Uczestnicy  spotkania  zostali  przygotowani  do  prowadzenia
zajęć  profilaktycznych  z  wykorzystaniem  zestawu  edukacyjnego  pn.  „Autochodzik”,  który  poprzez  zabawę  umożliwi
dzieciom  w  sposób  atrakcyjny  poznać  i  przyswoić  podstawowe  zasady  bezpiecznej  jazdy  i  poruszania  się  po  drodze.
Ponadto  policjanci  zostali  przeszkoleni  z  obsługi  i  wykorzystania  defibrylatora  -  urządzenia,  które  analizuje  rytm  serca
poszkodowanego  i  decyduje  o  konieczności  defibrylacji.  Są  to  urządzenia  powszechnie  już  dostępne.  Można  je  znaleźć
w  miejscach  użyteczności  publicznej,  np.  na  stacjach  metra,  w  centrach  handlowych,  na  stadionach,  czy  lotniskach.  4
zestawy  „Autochodzik”  oraz  4  defibrylatory  szkoleniowe,  które  trafiły  do  podlaskiej  Policji  będą  wykorzystywane  do
działań  profilaktycznych  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  mieszkańców  naszego  województwa.  Zostały  one
sfinansowane  w   ramach  projektu  pn.  KIK  76  „Bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym”  realizowanego  w  związku  ze
Szwajcarsko  –  Polskim  Programem  Współpracy  na  terenie  działania  KWP  w  Białymstoku  i  powiatów  realizujących
projekt  tj.  siemiatyckiego,  suwalskiego  i  wysokomazowieckiego  (czytaj  o  projekcie).  Zostały  one  przekazane  do
Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Białymstoku,  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Suwałkach,  Komendy  Powiatowej  Policji  w
Siemiatyczach  oraz  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Wysokiem  Mazowieckiem.  Jednak  w  ramach  współpracy  będą  one
wykorzystywane  także  na  terenie  całego  województwa.  Ponadto  podlascy  policjanci  realizujący  działania  profilaktyczne
w  najbliższym  czasie  otrzymają  także  do  dyspozycji  m.in.  symulatory  zderzeń,  sprzęt  komputerowy  i  sprzęt
fotograficzny.
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*  wykorzystując  zawarte  na  stronie  treści,  zdjęcia  lub  filmy  proszę  powoływać  się  na  źródło  informacji  –
www.podlaska.policja.gov.pl
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